СКЛАСТИ БЛАГОДІЙНУ ПОЖЕРТВУ
НА СТИПЕНДІЮ Ви можете через банківський
переказ, оn-lіnе, безпосередньо в Університеті,
а також через осередки Української Католицької Освітньої
Фундації в США, Канаді та Великій Британії.

ЧЕРЕЗ БАНК:
Отримувач: Релігійна організація “Український католицький університет Української Греко-Католицької Церкви”
р/рах. №2600101703741
в ПАТ “Кредобанк”, у м. Львів, вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платн. ПДВ №200158542 видане 21 січня 2014 р.
Інд. под. №208509913048
* Призначення платежу: добровільні пожертвування

ON-LINE:
за посиланням http://supporting.ucu.edu.ua/support/donate/

В УКРАЇНІ:
Відділ розвитку, Український Католицький Університет
м. Львів, 79011
вул. Свєнціцького, 17
тел. +38 (032) 240-99-40 (внутр. 3236)
e-mail: development@ucu.edu.ua
web: supporting.ucu.edu.ua

У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ:
UCEF – Українська Католицька Освітня Фундація
в США – www.ucef.org, в Канаді – www.ucef.са,
у Великій Британії: ucf.london.ucu@gmail.com

ЩИРО ДЯКУЄМО
ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ!

НАВЧАЛЬНІ
СТИПЕНДІЇ
інформація для фундаторів

Український Католицький Університет
ставить перед собою дуже відповідальну
мету – виховувати нове покоління професійно
вишколених, запалених християнською
любов’ю до людини та відповідальних перед
суспільством лідерів.

ВЛАДИКА
БОРИС
(Ґудзяк),
Президент УКУ

Самі ми цього не зробимо – Університет
потребує спільної праці. Один з найкращих
способів допомогти УКУ в цьому
важливому завданні – підтримати наших
студентів через започаткування стипендії.
Це дуже дієва допомога конкретній
талановитій молодій особі та цілому
Університету.

Найкращий спосіб змінювати світ на
краще – вкладати в молоде покоління.
А бажання віддавати та змінювати на
краще рідну країну – одна з ключових
цінностей нашої родини.

КАТЕРИНА
ЗАГОРІЙ,
директор з розвитку
Фонду родини Загорій
(один із засновників
Фонду родини Загорій),
фундатор стипендій
для студентів УКУ

ЮЛІЯ ІВАНКІВ,
студентка 1 курсу
програми з Прав людини,
стипендіатка Анни Бабич

Співпраця з Українським Католицьким
Університетом вже стала доброю
традицією для нас. Адже, УКУ один
з найкращих вузів країни, який
виховує справжніх лідерів на ґрунті
християнської духовності, культури та
світогляду, об’єднує тих, хто готовий
вже завтра змінювати країну
в якій ми живемо.

УКУ – заклад, якому немає аналогів
в Україні. Тут найкращі викладачі
і студенти співпрацюють заради
досягнення спільної мети – прийомупередачі знань і досвіду. Люблю
називати навчання тут роботою,
бо це постійна і важка робота над
собою, для якої тут створені всі умови.
Переконана, що люди, які вкладають
гроші в студентів УКУ, запускають
лавину вдячності. Ті, кому вони колись
допомогли, в свою чергу відчувають
безмежну вдячність і моральний
обов’язок в майбутньому допомогти
іншим.

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В УКУ
Середня собівартість року навчання одного студента
коштує УКУ приблизно 3000 у.о., що прирівнюється до
вартості навчання в українських університетах.
Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, яка
не дозволяє більшості студентам самостійно покривати
повну вартість навчання, і бажаючи зробити якісну освіту
доступною для якомога ширшого кола молоді, УКУ потребує
допомоги від фундацій і приватних доброчинців.
Завдяки благочинній підтримці, студенти нашого
університету не лише отримують повне або часткове
звільнення від оплати за навчання, але також кошти на
проживання та харчування, придбання підручників, тощо.

СТИПЕНДІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
РІЧНА СТИПЕНДІЯ «ПЛЮС»

4 500

у.о.*

покриває повну
вартість навчання
в Університеті за рік,
проживання й
харчування в студентському Колегіумі УКУ

РІЧНА СТИПЕНДІЯ

3 000

у.о.*

покриває повну
вартість навчання
в Університеті за рік

СЕМЕСТРОВА СТИПЕНДІЯ

1 500

у.о.*

покриває повну
вартість навчання в
Університеті за семестр

* 1 у.о. = 24 грн

Кожна особа доброї волі, особисто чи від імені свого
бізнесу, може стати фундатором стипендії. Усіх
фундаторів стипендій буде вшановано в особливий
спосіб на Благодійних вечорах Університету в Києві та
у Львові. Стипендію можна надати одним платежем або
кількома впродовж року у зручний для Вас спосіб.

